
 

 اجتماعی شهر تهران تأمینسازمان  هایکارگزاریلیست 

ایندگی بیمه دانا در راستای رسالت خود مبنی بر ارائه مشاوره بیمه و راهنمایی درزمینه دریافت هرچه این نم

اجتماعی و  تأمینرسمی سازمان  هایکارگزاریای در این مقاله به معرفی خدمات تر خدمات بیمهسریع بهتر و

کارشناسان این  ضمناً اقدام نموده است. اجتماعی شهر تهران تأمینسازمان  هایکارگزاریلیست آدرس و تلفن 

حق بیمه و  ترینارزاننامه با ای، صدور انواع بیمهآباد آمادگی ارائه مشاوره بیمهنمایندگی بیمه دانا در سعادت

صورت حضوری، تلفنی ای را بهبیمه هایپوششای و راهنمایی درزمینه اخذ بهترین بیمه هایپوشش ترینکامل

 ای دارند، خواهشمند است از طریق لینک زیر با ما در تماس باشید.بیمه و خدمات آنالین

 

 منظوربه اجتماعی تأمین سازمان رسمی هایکارگزاری اجتماعی: تأمینبیمه  هایکارگزاری تأسیسهدف از 

 اقتصادی صالح و صرفه ،هاآنکارفرمایان و کارکنان  در رضایتمندی سطح ارتقای ها،فعالیت و امور سازیروان

 ارائه تسهیل بازاریابی، هایفعالیت انجام طریق از شدگانبیمه توسعه و تعمیم اجتماعی، تأمینسازمان  برای

 و وقت اتالف کاهش اجتماعی، تأمین سازمان اجرایی بدنه گسترش از جلوگیری شدگان،بیمه به خدمات

 .اندآمده به وجود اجتماعی تأمین مخاطبان شهریدرون وآمدهایرفت

 تماس با ما
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 تأمینسازمان  هایکارگزاریدارند از  نیاز بیمه دانا شدگان بیمه درمان تکمیلیازجمله خدماتی که بیمه 

 نامهعرفیمو صدور  اول که تصویر آن برای پرداخت خسارت گربیمهاجتماعی اخذ نمایند عالوه بر صدور دفترچه 

اد غیر اخذ بیمه پایه برای افر خصوصبه است موردنیازطرف قرارداد بیمه دانا  هایبیمارستانجهت بستری در 

 اخت سهمدریافت مدارک درمانی جهت پرد، اجتماعی تأمینتحت تکفل در قالب بیمه حرف و مشاغل سازمان 

 میمندهبهرز بیمه کامل از آن برای برخورداری ا شدگانبیمه عموماًست که ا درمانی هایهزینهاول از  گربیمه

 شوند.

یر تحت غحتی افراد  واز بیمه پایه برای برخورداری از بیمه تکمیلی بیمه دانا ضروری است  مندیبهره ضمناً

ر گیرند گر اولیه قراابتدا تحت پوشش بیمه همچون پدر، مادر، شوهر و فرزندان غیر تحت تکفل بهتر است تکفل

 ند.وردار گردبرخا بیمه دانکامل درمان  تا در زمان پرداخت خسارت مشمول کسر فرانشیز نشده و بتوانند از بیمه

 

دهنده سال سابقه فعالیت ارائه 18شهر تهران با بیش از  واقع در آباداین نمایندگی بیمه دانا در سعادت دفتر

بیمه  ٔ  درزمینه خصوصبه و خدمات جانبی هاپوشش ترینکاملحق بیمه و  ترینارزانای با تمامی خدمات بیمه

مشتریان گرامی است، خواهشمند شما به  اهپوششو بهترین  ترینارزاندرمان تکمیلی و بیمه درمان کامل با 

 .فرمایید است درخواست خود را جهت تماس کارشناسان ما از طریق لینک زیر اعالم

 

 سایر خدماتی که از طریقبه معرفی  اقدام آبادسعادتدر ادامه این مقاله کارشناسان این نمایندگی بیمه دانا در 

 :نمایندمیبه شرح ذیل  گرددمیآن سازمان ارائه  شدگانبیمهاجتماعی به  تأمینسازمان  رسمی هایکارگزاری

 بیمه مربوطه حق و لیست بیمه کارکنان دریافت 

 درمانی هایدفترچه اصالح و صدور و تعویض 

 و اجرائیه اخطاریه، اعالمیه، بدهی، صورت شامل اجتماعی تأمینسازمان  مطالباتی هایبرگه ابالغ ... 

 وصول مطالبات و پیگیری اقدامات انجام طریق از اجتماعی تأمین قانون 66 ماده اجرای به کمک 

 اجتماعی تأمینبیکاری  بیمه بگیرانمقرری از بازرسی 

 درخواست خدمت
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 اجتماعی تأمینجدید مشمول بیمه  هایکارگاه شناسایی و برداری پالک 

 خاص و اجباری شدگانبیمه به مربوط پرداخت برگ صدور 

 هزینه پروتز و اروتز، کمک ازدواج، غرامت دستمزد ایام همچون مدت ت برخی از تعهدات کوتاهپرداخ

 .بارداری

 اجتماعی تأمینشعب  اداری هاینامه کلیه مراسالت و ارسال 

 های آندریافت مدارک درمانی و اسناد پزشکی برای بررسی و پرداخت هزینه 

 شودمی واگذار نزدیک آینده در الزم مجوزهای اخذ با  کارفرمایان آموزش( 

 شودمی واگذار نزدیک آینده در الزم مجوزهای اخذ با  حقوقی اشخاص قانونی دفاتر از بازرسی( 

 اجتماعی تأمینسازمان  شدگانبیمه توسعه و تعمیم به مربوط هایفعالیت 

 

که توسط کارشناسان این نمایندگی اجتماعی در شهر تهران  تأمینسازمان  هایکارگزاریدر ادامه لیست 

نسبت به ارائه مدارک درمانی  هاآنبا مراجعه به  برای اینکه شما بتوانید شدهتهیه آبادسعادتبیمه دانا در 

پایه اقدام نمایید و یا سایر خدماتی که در بخش قبل معرفی  گربیمه سهم هایهزینهخود جهت بازپرداخت 

 .گرددمیارائه  گردید

 درمانی مدارک و پزشکی اسناد پذیرش جهت اجتماعی تأمین سازمان هایکارگزاری لیست

 تلفن آدرس کد

 56152385021 خودروایران نماینده فوقانی طبقه 1 پالک کاشانی... ا آیت اسالمشهر، ابتدای خیابان 142

 44516088021 3واحد  342نیلوفر( پالک )تهرانسر بلوار شاهد غربی  115

 76217312021-3 جاده دماوند )آبعلی( خرمدشت بلوار اصلی نبش خیابان اول غربی رودهن

 - 88 ساختمان - 64 پالک -  سمیه از ترپایین –خ استاد نجات الهی )ویالی سابق(  45
88921262021-3 



 همکف طبقه

 66595991021 2 طبقه 13خیابان آزادی نرسیده به خیابان بهبودی کوچه علی شکاری پالک  17

 55583041021-2 طبقه اول 614خیابان پانزده خرداد شرقی بعد از پل نوروز خان پالک  90

 2-077401960021 79مترو نیرو هوایی پالک  ایستگاهنیروی هوایی جنب  4و  5خیابان پیروزی بین  19

59 

مسجد قدس ابتدای خیابان خوردین درب  چهارراهبلوار دریا بعد از  آبادسعادتخیابان 

 88578902021 شرقی مسجد

 همکف طبقه 112 پالک پیمانی رحیم شهید خیابان شرقی شوش خیابان 113

33132984021 ،

33561148021 

 056439600021 ، جاده اصلی به سمت اسالمشهر روبروی شهرداری طبقه همکف شورای شهرکریمرباط 30

 227238001021 شهرداری پارکینگ جنب( نیاوران) باهنر شهید اول خیابان شمیران میدان قدس 126

 55933187021 شهرری میدان هادی ساعی میدان مدرس بازار بزرگ ری طبقه اول 16

 نبش داروخانه فرهی منش آبادعباسشهریار خیابان  57

65271911021 ،

65271889021 

 44064028021 بنزینپمپصادقیه بلوار کاشانی روبروی  51

 77722553021-4 طبقه اول 6اول فرجام پالک  پارستهرانفلکه دوم  12

116 

ساختمان تجاری  (اتوبوس پایانه)کوچه قورخانه  همایون باب میدان امام خمینی خیابان

 نیکا طبقه دوم

33992870021 ،

33114983021 

23 

 39 پالک جاوید منیری خیابان ژادن لبافی خیابان جنوبی کارگر میدان انقالب خیابان

 66974637021 2 واحد اول طبقه

 66690869021 239آذری( طبقه فوقانی بانک رفاه پالک  راهسهمیدان شمشیری ) 1

 433، اول خیابان سعدی شمالی، جنب ایستگاه مترو، پالک مخبر الدولهمیدان  48

33530341 021 ،

33530327021 



 88893334021 15غربی مرکز خرید اهدا درب شرقی طبقه اول پالک میدان ولیعصر ضلع شمال  124

 55302044021 151غربی پالک  احدی بازار دوم خیابان نیکنام شمالی خیابان آبادنازی 54

 36299904021-5 126 پالک باطری ژاپن جنب باهنر شهید ورامین خیابان 139

 88103509021 2 واحد 38 پالک یازدهم ابتدای خیابان اسدآبادی جمال دینخیابان سید  آبادیوسف 32

 

 

 

 تأمینبا مراجعه به سایت سازمان  شهرستان اجتماعی در سایر تأمینسازمان  هایکارگزاریلیست برای مشاهده 

و در  را انتخاب موردنظرو در آنجا استان  شده هااستان وارد سربرگ   اجتماعی

 گردد. همربوطه مشاهد هایکارگزاریتا لیست  نماییدمیبخش کارگزاری را انتخاب  شدهمشاهدهلیست 

 

 

درمان  جملهمن ایبیمه هایپوششاخذ بهترین  درزمینهمشاوره بیمه، راهنمایی در صورت نیاز به هرگونه 

ه دریافت ، راهنمایی بابت نحوهاپوشش ترینکاملتکمیلی و درمان کامل بیمه دانا، اعالم کمترین حق بیمه با 

حضوری،  صورتبهبا ما  هاپوششو بهترین  ترینارزانبا  هانامهو صدور انواع بیمهاول یا بیمه پایه  گربیمهسهم 

 اتجربهبارشناسان کاز طریق لینک زیر تماس حاصل فرمایید.  ایبیمهتلفنی و یا برخورداری از خدمات آنالین 

 د.ات بیمه هستنو ارائه انواع خدم سؤاالتآماده پاسخگویی به  آبادسعادتاین نمایندگی بیمه دانا در 

 

 

 سایت سازمان تأمین اجتماعی

 تماس با ما
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